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وجه النائب خالد العدوة سؤالني الى وزيري الداخلية واملالية الشيخ 
جابر اخلالد ومصطفى الشمالي حول بالغ تقدم به احد املواطنني الى 
وزارة الداخلية يفيد بتهجم عدد من كالب احلراسة عليه وعلى اسرته 
اثناء تواجدهم على احد الش����واطئ العام����ة اململوكة للدولة مبنطقة 
الشاليهات، ما نتج عن ذلك التهجم اصابة البنة املواطن التي ال يتعدى 
عمرها ثالث سنوات، فضال عن ترويع االسرة في مكان عام ملك للدولة، 
لذا ارجو افادتي باالسئلة التالية: وقال العدوة في سؤال لوزير املالية: 
م����ا االجراءات التي اتخذتها وزارة املالية جتاه من يقوم بالتعدي على 
امالك الدولة من املتنزهات والشواطئ العامة، السيما ان تلك الشواطئ 
مورد طبيعي ال يجوز بنص الدستور منع املواطنني من التنزه فيها او 

اعتراضهم من قبل اآلخرين؟
واضاف: وزارة املالية ممثلة بادارة امالك الدولة هي اجلهة املعنية 
بابرام عقود الشاليهات ومراقبتها، فهل يجوز مبوجب هذه العقود منع 
املواطنني من ارتياد البحر والتنزه على شواطئه قبالة هذه الشاليهات؟وزاد: 

هناك البعض ممن يستغل امالك الدولة ممثلة بهذه الشاليهات ومينع الوصول الى البحر 
وشواطئه خارج حدود الشاليهات املسموح بها سواء من جهة البر او من جهة البحر، فما 

االج����راء الذي تقوم به الوزارة جتاه هذه التعديات، وملاذا ال تخصص 
منافذ ومواقع معروفة يستطيع من خاللها املواطنون الذهاب الى البحر 
بعيدا عن منع بعض اصحاب هذه الشاليهات وسلبهم حلق املواطنني في 
التنزه، وهل قامت الوزارة مبخالفة امثال هؤالء؟ ارجو افادتنا بتقرير 
حول هذه احلاالت واالجراءات التي اتخذت في حقهم.وفي سؤاله لوزير 
الداخلية، قال العدوة: ما االجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد 
تلقيها البالغ، وهل قامت الوزارة باس����تدعاء املواطن صاحب الشاليه 
ال����ذي خرجت منه الكالب وتهجمت على االس����رة الكويتية، ان كانت 
االجابة بال فما االس����باب التي دعت الى عدم استدعاء صاحب الشاليه 
السيما بعد ان ثبت التقرير الطبي وجود اصابات لدى احد افراد االسرة 
التي تقدمت بالبالغ، وهل اتخذت الوزارة بعد احلادثة اجراءات متنع 
حدوث حاالت تهجم مماثلة من قبل كالب احلراس����ة املنتشرة في تلك 
املنطقة املؤجرة الصحاب هذه الشاليهات من قبل امالك الدولة والتي 
تروع املواطنني اآلمنني مرتادي شواطئ تلك املناطق للتنزه دائما، وهل 
قامت ادارة املباحث بالتحري ملعرفة من ارتكب مع هذه االسرة هذا الفعل الشنيع؟ نرجو 

افادتنا بتقرير املباحث في ذلك.

الخرافي تسّلم نسخة من كتاب 
»مجموعة القوانين الجزائية في الكويت«

أبورمية: لعبة تفكيك »الخطوط العراقية«
وإعالن إفالسها لن تنطلي على الشعب الكويتي

الخنفور: حل وتصفية »الخطوط العراقية«
يخالف مبدأ حسن الجوار بين البلدين

هايف يستغرب »التعامل السيئ«
 مع مصاب كويتي في المغرب

.. والحريتي يدعو المسؤولين العراقيين لعدم 
إخراج تعويضات »الكويتية« إلى المسار السياسي

أكد النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
ان مطالبة الكويتيني بديونهم لدى 
العراق ال تعتبر تدخال في شؤون 
العراق، إمنا هو حق مطلق للشعب. 
وقال: واذا كنت����م ال تريدون منا 
احلديث عن التعويضات فسددوا 
التزاماتكم جتاه الكويت.وأضاف 
أبورمية ان العراق يحاول التملص 
من دفع التعويضات الكويتية وذلك 
من خالل تفكيك شركة اخلطوط 
اجلوي����ة العراقية، وأنا أقول لهم 
أال ينسوا ان اجلمهورية العراقية 
متضامن����ة مع ش����ركة طيرانها، 
العراق من  وتفكيكها لن يعف����ي 
سداد مديونياتها، كما مازال العراق 
املترتبة على  التعويضات  يسدد 
تهور النظام البائد ورئيسه املقبور 
صدام حسني.وقال ان لعبة تفكيك 

أكد النائب سعد اخلنفور أن قيام احلكومة العراقية بتصفية مؤسسة 
اخلطوط اجلوية العراقية يخالف مبدأ حسن اجلوار والنوايا الطيبة التي 
تنادي بها العراق بينما ال تلتزم بها نهائيا، مشيرا الى ان الكويت تسامت 
عل����ى جراحها مرارا وتكرارا وقدمت الكثير من التنازالت من أجل تعافي 
العراق وعودته لألفضل ومن أجل حتسني العالقات بني البلدين دون أن 
جند الرد اجلميل لكل هذا ثم نفاجأ بأنها كدولة تقول انها حتترم حسن 
اجل����وار تتملص وتتهرب من دفع مس����تحقات عليها عبر حل وتصفية 
مؤسس����ة اخلطوط اجلوية العراقية مخالفة بذلك كل القوانني واألعراف 
الدولية. وقال اخلنفور »لقد كنا نعتقد أننا نتعامل مع دولة جديدة تقوم 
على تطبيق القوانني وتأخذ من الدستور منهاجا لها تسير عليه في تعاملها 
مع جيرانها ومع القرارات الدولية ولكن لألس����ف »عادت حليمة لعادتها 
القدمية، مما يصعب معه التعامل مع اجلار بهذه الصورة التي يقوم بها« 
مطالبا احلكومة الكويتية بعدم تفويت الفرصة للعراقيني ليحصلوا على 
مبتغاهم وأن يتم محاصرتهم بجميع السبل القانونية لتحصيل ما عليهم 

وحتى يعرفوا انه »ما ضاع حق وراءه مطالب«.

اس���تغرب النائب محمد هايف »التعامل السيئ 
والغريب في آن واحد الذي تعرض له مصاب كويتي 
في املغرب«.وقال هايف في تصريح صحافي: »إن 
الالمباالة، وعدم الشعور باملسؤولية من قبل السفارة 
الكويتية في اململكة الغربية أمر يحتاج الى حتقيق 
موس���ع، فمن غير املنطقي أن يترك مواطن أصيب 

بحادث مروري يواجه مصيره، والسفارة على دراية 
بتفاصيل احلادث«.ودعا هايف الى »مساءلة السفير 
وطاقم سفارته الذين اش���ترطوا أن يدفع املواطن 
مصاريف املستشفى اخلاص في الكويت حني عودته 
ورفضوا حتمل املصاريف، وتركوا املصاب يواجه 

مصيره اثناء حتقيق.

دعا النائب حس����ني احلريتي 
املس����ؤولني العراقي����ني الى عدم 
إخراج قضية التعويضات املستحقة 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
من املس����ار القانون����ي والتجاري 
الى املس����ار السياسي، مشيرا الى 
ان تصريح����ات بعض االخوة في 
العراق ابتعدت كثيرا عن املوضوعية 
وجنحت الى أمور سياسية صرفة.

وأكد احلريتي في تصريح صحافي 
ان تصفية اخلطوط اجلوية العراقية 
وبيعها الى شركات خاصة لن يحول 
دون استمرار احلق الكويتي املشروع 
في تعويض »الكويتية« عن االضرار 

التي أحلقها بها النظ����ام العراقي البائد إبان احتالله 
الكويت عام 1990.وأضاف ان احلق الكويتي ال يسقط 
بالتقادم، كما ان حل »العراقية« يضع احلكومة العراقية 

أمام مس����ؤولية دفع التعويضات 
املستحقة ل� »الكويتية«، مؤكدا ان 
حل اخلط����وط العراقية لن ينهي 
املديونية، وهو ما توثقه احملاكم 
الدولية التي اصدرت أحكاما عادلة 
ومستحقة للكويت.وقال حتى لو مت 
نقل أو حتويل اخلطوط الكويتية 
الى القطاع اخل����اص، فإن هذا لن 
يوقف املطالبة، والتي ستؤول الى 
»الدولة« الت����ي كانت »الكويتية« 
احد مرافقها العامة إبان االحتالل، 
وقبل خصخصتها املرتقبة.وأعرب 
احلريتي ع����ن أمله في ان تتوقف 
تصريح����ات بعض املس����ؤولني 
العراقيني االس����تفزازية، وان تبقى قضية التعويض 
في إطارها القانوني والتجاري، الس����يما ان عالقات 

االخوة بني البلدين الشقيقني جيدة.

اخلطوط العراقية وإعالن افالسها 
لن تنطلي على الشعب الكويتي، 
فهذه الشركة لديها اصول وطائرات 
ومطارات ومخازن لقطع الغيار وهي 

تكفي لتغطية التعويضات الكويتية 
وأكثر، وهذا اإلجراء ما هو اال مبثابة 
الهروب الى االمام، وأقول للدباغ 
سوف تدفعون هذه الديون وأنتم 
الدولية  صاغرون وفقا للقرارات 
واألحكام القضائية.وطالب أبورمية 
احلكومة الكويتية باتخاذ إجراءات 
فعالة وسريعة ردا على محاولة 
العراق التهرب عن طريق التحايل 
من دفع التعويضات الكويتية وأال 
تكتفي فقط بالتصريحات، مضيفا 
اننا ككويتيني لم نتعود السكوت 
عن حقوقنا واملطالبة بها، وسوف 
نبقى وراءها الى ان يعود احلق الى 
أصحابه ولن نفرط بدينار واحد 
من تعويضاتنا فهي حق مكتسب 
لنا وفق القرارات الدولية واألحكام 

القضائية.

اس����تقبل رئيس مجلس األمة 
مبكتب����ه احملامي محمد الرش����ود 
ال����ذي أهداه نس����خة م����ن كتابه 
»مجموع����ة القوانني اجلزائية في 

دولة الكويت«.
الى ذلك، بعث رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة الى 
رئيس املجلس الوطني في جمهورية 
الس����ودان احمد الطاهر مبناسبة 
اعادة انتخابه رئيس����ا للمجلس، 
وقال اخلرافي في برقيته: مبزيد 
من الس����رور، وافتني انباء اعادة 
انتخابكم رئيسا للمجلس الوطني 
في جمهورية السودان، وانني إذ 
أتقدم لكم بالتهنئة القلبية على الثقة 
الغالية التي حظيتم بها، ألبتهل الى 
املولى العلي القدير ان يدمي توفيقه 
عليكم ملا تنشدونه من خير لبلدكم 
الشقيق وإني لعلى ثقة باهلل جل 
ش����أنه من ان امكاناتكم املعهودة 
دائما ستسهم في ترسيخ وتوثيق 
الرباط  أواصر الصالت ووشائج 
والعمل املشترك بني مؤسستينا 
التش����ريعيتني وبلدينا الشقيقني 

الرئيس جاسم اخلرافي يتسلم نسخة من كتاب احملامي محمد الرشود د.فيصل املسلم وهند الهولي د.روال دشتي ود.معصومة املبارك

د.خديجة احملميد وعائشة الرشيد ضمن عدد من احلضور 

نورية السداني مشاركة في الندوة

د.ضيف اهلل أبورمية

سعد اخلنفور

الى ما يعود بالنفع على شعبينا 
من رقي ومن����اء وتطور وازدهار، 
كما بعث اخلرافي ببرقية مماثلة 
إلى رئيس مجل����س الواليات في 
جمهورية السودان آدم حميد موسى 
مبناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.
كما بعث رئيس املجلس ببرقيات 
تهنئة الى كل من رئيس املجلس 

الوطني ف����ي جمهورية أذربيجان 
أوكناي س. أس����ادوف، ورئيس 
مجلس نواب الش����عب الفيدرالي 
اإلثيوبي تيش����وم توجا ورئيس 
مجلس االحت����اد ديجيف بوال في 
اجلمهوري����ة اإلثيوبية الفيدرالية 
الدميوقراطي����ة، وذلك مبناس����بة 

األعياد الوطنية لبالدهم.

ورشة عمل نظمتها مجموعة نورية السداني في جمعية المهندسين بحضور نواب وشخصيات سياسية ومجتمعية

نواب وناشطون: حقوق المرأة الكويتية ليست منحة من أحد

 عادل الشنان
شدد عدد من النواب والناشطني 
على أهمية دور املرأة الكويتية في 
املجتم���ع بصورة عام���ة وأهمية 
االستفادة من قدراتها في اجناز خطة 

التنمية وبرنامج عمل احلكومة.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي 
نظمتها مجموعة نورية السداني في 
جمعية املهندسني الكويتية مساء 
امس االول بحضور كل من النواب 
د.فيصل املسلم ود.معصومة املبارك 

ود.روال دشتي.
وقد أكد النائب فيصل املسلم أن 
التنمية مطلب له منطلقاته الشرعية 
والوطنية وحتى الشخصية، وأن 
احلكومة تأخرت ف���ي وضع هذا 
الهدف موض���ع التنفيذ ولم تقدم 
خطة تنموية إال منذ عدة شهور، 
مش���يرا إلى اعتماد مجلس األمة 
للخطة السنوية التي هي األمل وكل 
ش���يء محدد فيها باالسم واألرقام 
وامليزانيات وعلى احلكومة أن تقوم 
بدورها وواجبها الدستوري جتاه 
الشعب، وحول  حقوق املرأة قال أنها 
ليست منة من أحد وهناك قوانني 
كثيرة تضمن له���ا هذه احلقوق، 
ولدينا مشكلة اجتماعية في فردية 
التعامل مع املرأة، مؤكدا أن هناك 
معايير مجتمعية حقيقية حتتاج 
إل���ى تعديالت وأنه م���ع املعاجلة 
االجتماعية لقضايا املرأة وليست 
الفردية بحيث تكون شاملة، السيما 
أن نظام الرعاية الس���كنية يغطي 
ش���رائح كثيرة ويترك أخرى البد 

من االلتفات إليها.

شركات إسكانية

وأشار املسلم إلى تعاون البرملان 
مع احلكومة في موضوع إنش���اء 
شركات إس���كانية خاصة ملعاجلة 
قضية تراكم الطلبات اإلس���كانية 
بشكل عام، مشيرا إلى وجود نحو 
113 ألف كويتية حتتاج إلى تغطية 
اسكانية وهذا سيفاقم األزمة التي 
التزال احلكومة عاجزة عن حلها في 
ظ���ل وجود أكثر من 90 ألف طلب 
إس���كاني، داعي���ا القطاع اخلاص 
إل���ى التفاعل بايجابي���ة مع هذه 
املبادرات من السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، مبينا ضرورة التركيز 
على قضية األسرة وعدم اإلفراط 
في التمييز بني األفراد كمرأة ورجل 
والبد من التركيز على املجتمع ككل، 
الفتا إلى أن تعيني املناصب حسب 
اجلنس شيء مرفوض والبد من أن 
يكون االختيار حسب الكفاءة ومدى 
االحتياج، مش���يرا إلى أن التقاعد 
املبكر ليس تعطيال للمجتمع ألن  
النساء الالتي سيخرجن من اخلدمة 
ستدخل نساء أخريات بدال منهن 
إلى س���وق العمل ألنهن الغالبية 

العظمى.

مسؤولية جماعية

النائبة  م���ن جانبه���ا قال���ت 
د.معصوم���ة املب���ارك ان التنمية 
املجتمعي���ة مس���ؤولية جماعية، 
ولدين���ا بعض املالحظ���ات على 

النصوص الت���ي وردت في خطة 
التنمية ولو أن خطة التنمية ستقوم 
على الرجال فقط فستصبح خطة 
عرجاء، مبينة أن جلنة الصياغة في 
املجلس تقوم حاليا بإعداد تعديالت 
على قانون اخلدمة املدنية لتفعيل 
ومتكني دور املرأة الكويتية العاملة، 
مضيفة أن بعض النساء يحاربن في 
أماكن عملهن ملجرد أنهن نساء وال 
يستطعن جتاوز ما أسمته بالسقف 
الزجاجي لسلطة الرجال القانونية، 
مشيرة إلى ان هناك تفاوتا كبيرا في 
تسكني القيادات في الدولة بنسبة 
كبيرة حيث يتولى 250 رجال منصبا 
قياديا في الدولة مقابل 17 منصبا 
فق���ط للمرأة، كم���ا أن التعديالت 
املقترحة على القانون تشمل أيضا 
محاولة إنصاف املرأة ومنحها حق 
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
للمرأة الكويتية املطلقة أو األرملة، 
مؤكدة على أن قضية متكني املرأة 
ليس���ت قضيتها فق���ط بل قضية 
املجتم���ع ككل واملعني بها اإلطار 

الفكري للمجتمع عموما.

مساحات كبيرة

من جهتها قالت النائبة د.روال 
دشتي ان هناك مساحات كبيرة 
من االتفاق والشراكة بني جميع 
أعضاء مجلس األمة حول قضايا 
املرأة لكن املش����كلة أن ما يظهر 
للناس نقاط اخلالف فقط، موضحة 
أن اجلميع ينظر إلى قضايا املرأة 
بجميع شرائحها وهناك 8 شرائح 
نتفق على 7 شرائح منها واخلالف 
على جزئية بسيطة وهي الشريحة 
الثامنة، مشيرة الى أن البعض يفكر 
في أن النائبات باملجلس ال ينصفن 
املرأة لكن الواقع أن النائبات يقدمن 
الكثير من القضايا بتمعن ويردن 
إغالق القضايا القدمية وال يردن 
أن تترك قضايا أخرى مفتوحة، 
الفتة الى مقترحات من النائبات 
حول قانون التأمينات االجتماعية 
والرعاية السكنية تشمل جميع 
املرأة  النس����اء، داعية  ش����رائح 
الكويتية إلى عدم ظلم النائبات 
أن  واتهامهن بالتقصير، وعلينا 

نطلب املستطاع.
وكش���فت د.دش���تي عن قيام 
النائبات بتحركات سرية إليصال 

النس���اء ذوات الكفاءة إلى مراكز 
قيادية شاغرة في الدولة دون علم 
من أحد، مؤك���دة أنهن يلعنب هذا 
الدور بس���رية تامة وهذا يتوافق 
مع اخلط���ة التنموية للدولة التي 
تدعم متكني املرأة وتعزيز دورها 

املجتمعي.

إشكالية كبيرة

بدوره أشار د.علي الطراح الى 
أن تعيني الشيخ أحمد الفهد لنورية 
السداني مستشارة لشؤون املجتمع 
املدني يدل عل���ى إميانه بإمكانية 
وأهمية االس���تفادة م���ن مبادرات 
املجتم���ع املدني، مضيف���ا أنه من 
امله���م جدا في جمي���ع مواضيعنا 
الت���ي نطرحه���ا أن نؤم���ن بقيم 
احل���وار وأهميت���ه وأن موضوع 
املرأة من املواضيع التي لها عالقة 
بكافة نواحي احلياة وهو إشكالية 
كبيرة في الكويت واملجتمع العربي 

واإلسالمي عموم.

تمكين المرأة

أم���ا د.بدري���ة العوض���ي فقد 
التي  البنود  استعرضت عددا من 
تضمنتها خطة التنمية حول متكني 
املرأة، ثم طالبت بضرورة تعديل 
الكثير منها، قائلة انها حتتاج إلى 
صياغة قانونية من جلنة قانونية 
مختصة، وأوضحت العوضي أنه 
ودون تشريعات وإجراءات إدارية 
وقانوني���ة ومجتمعية فلن ميكن 
القض���اء على التميي���ز بني املرأة 
والرج���ل في املجتم���ع ووضعت 
العوضي ع���ددا م���ن املالحظات 
حول دور املرأة في خطة التنمية 
متثلت في تقدمي مشروع بعنوان: 
تهيئة بيئة تشريعية لدعم املكانة 
االجتماعية للمرأة الكويتية ورفع 
كافة أشكال التمييز ضد املرأة »على 
أن تكون مدته 3 سنوات ويهدف إلى 
مراجعة وحتديث جميع  التشريعات 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
ذات العالقة بشؤون املرأة، وتعديل 
التشريعات التمييزية السارية في 
املجتمع الكويتي وإصدار تشريعات 
حديثة ملواكبة التطورات املستجدة 
في وضع املرأة في املجتمع، داعية 
إلى أن يهدف املش���روع إلى إلغاء 
كافة التدابير اإلدارية واالجتماعية 

ذات الطاب���ع التمييزي في جميع 
مرافق الدولة وفي القطاع اخلاص 
ومنظمات املجتمع املدني من خالل 

التشريعات.

غير منظمة

العام  ومن جهتها قالت األمني 
الس���ابق لبرنامج دع���م العمالة 
الوطنية هن���د الهولي أنه مازالت 
النظرة للمرأة ف���ي املجتمع ككل 
على أنها غير قادرة على قيادة أي 
قطاع وانها غير منظمة، وهذا عكس 
احلقيقة ومناقض للواقع، مؤكدة 
أن املالحظ بالعني املجردة يجد أن 
الغالبية العظمى في املؤسس���ات 
احلكومية من العنصر النس���ائي 
والبد أن تض���ع اخلطة التنموية 
املرأة في مقدمة أولوياتها، ولفتت 
إلى أن املعيار يجب أن يكون حسب 
الكفاءة واألداء حيث تنحى املرأة 
املخطئة وتأخذ املرأة املجتهدة حقها 
وتتدرج في املناصب حتى تصل 

إلى القيادة.

ملف مهم

من جهتها بينت املستش���ارة 
القانونية لوزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان احملامية نضال احلميدان 
حرص وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد على أن يكون ملف 
املرأة الكويتية من امللفات املهمة، 
مش���يرة إلى أن الرعاية السكنية 
حتاول التركيز على القضايا املتفق 
عليها والعمل على تنفيذها السيما 
أن حق املرأة في الس���كن هو حق 
أصيل والدستور كفل ذلك، وكشفت 
عن أن هناك 92 طلبا ألسر ينتظرون 

دورهم للحصول على السكن.
بدورها اس���تغربت الناشطة 
السياس���ية نبيل���ة العنجري أنه 
وبعد كل هذه اإلجن���ازات ال زلنا 
ن���درس ونتحاور حول دور املرأة 
إل���ى أن هناك  ومتكينه���ا، الفتة 
مشاريع ضخمة في خطة التنمية 
وهناك فرص عمل جديدة ستتاح 
للجميع والبد من تطابق اجلهود في 
تنمية العمالة الكويتية التي تواجه 
محك اخلصخصة مشيرة إلى أننا 
أمام مفترق طرق في الوقت الذي 
انتهينا منه من احلوارات العقيمة 
وألول مرة تقرر في الكويت اخلطط 

إذا نحن أمام املستقبل  التنموية، 
ونحتاج إلى جهود وآراء املجتمع 
وكذلك مؤسس���ات املجتمع املدني 
وعلينا أال نفرق بني املرأة والرجل 
وأن نعم���ل جميعا من أجل تنفيذ 

هذه اخلطط التنموية.

رعاية إسكانية

من جهته، قال ممثل بنك التسليف 
واالدخار فهد املطيري ان البنك معني 
بتوفير الس���كن للزوج والزوجة 
ويتعامل م���ع الكثير من احلاالت 
املتشعبة واخلاصة باملرأة، ويتم 
بحث هذه احلاالت سواء كانت املرأة 
مطلقة أو أرملة حسب األولويات، 
مش���يرا إلى أن هناك جلانا تدرس 
هذه احل���االت جديا ويتم عرضها 
على مجلس اإلدارة، حتى ولو لم 
تكن هذه احلاالت ليست من ضمن 
الشرائح املوجودة، موضحا أن هناك 
حاالت تتعارض مع قانون الرعاية 
السكنية وهذه يتم معاجلتها عن 
طريق الصندوق من خالل إعطائها 
حق السكن الكرمي مادامت على قيد 

احلياة.
الناش���طة  من جانبها طالبت 
د.خديجة احملميد بوجود تشريعات 
تساعد املرأة على التوازن بني دورها 
االس���ري ودورها ف���ي العمل من 
خالل توفير احلضانات واالهتمام 
بساعات الرضاعة، مطالبة أيضا 
بترك اخلالفات والعمل على تنفيذ 
ما هو متفق عليه وأن نتقبل الرأي 

والرأي اآلخر.
في حني اس���تهجنت الناشطة 
عائش���ة الرش���يد مطالب بعض 
الذين يعطل���ون نصف  الن���واب 
طاقة املجتمع من خالل مطالبتهم 
بالتقاعد املبكر، مشيرة إلى رفضها 
التام ملسألة التقاعد املبكر للمرأة، 
وأش���ارت إلى أننا نريد أن تكون 
التشريعات متوائمة مع الدستور 
وأال يت���م تفصيل القوانني ويجب 

مراعاة وضع املرأة.
واختتم���ت الورش���ة بكلمة 
ملستشارة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
نورية السداني أكدت فيها على 
أن اخلطة التنموية ستعود بالنفع 
إلى  العام على اجلميع، مشيرة 
أنها ركزت على األس���رة وليس 
على ش���ريحة واحدة أو معينة، 
وأشارت السداني إلى أن مدينة 
احلرير خصص له���ا 25 مليار 
دينار ستعود بالنفع العام على 
الشباب وستخلق ما يالمس 440 
ألف فرصة عم���ل، وأنه البد أن 
نفكر فيمن س���يعمل على هذه 
املشاريع والبد أن نعلم أطفالنا 
من اآلن على العمل املنتج ألنهم 
هم من سيعمل في هذه املشاريع 
باملستقبل، وطالبت بإعادة تأهيل 
بعض املوظفني للمشاركة بفاعلية 
ف���ي خطط التنمية الس���يما أن 
هذه املشاريع ستحتاج إلى قوة 
بشرية كبرى، مشيرة إلى مشروع 
مستشفى جابر الذي سيحتاج إلى 
أكثر من 5000 طبيب وممرض. 

المس�لم: 113 أل�ف كويتية تحت�اج إلى تغطية إس�كانية والحكوم�ة عاجزة عن إيج�اد الحلول
معصوم�ة: لجنة الصياغة تجهز تعديالت عل�ى قانون الخدمة المدنية لتفعي�ل دور المرأة الكويتية
روال: النائبات يردن إغالق الملفات القديمة ويتحركن في س�رية إليصال الكفاءات النسائية للمناصب القيادية
السداني: الخطة التنموية ستعود بالنفع على الجميع ومدينة الحرير ستخلق 440 ألف فرصة عمل
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